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Remiss. Regionplan för Skåne 2022-2040 SHS TBG
Inledning
Under 2019 inledde Region Skåne arbetet med att ta fram en regionplan för
Skåne 2022-2040 utifrån ett nytt uppdrag i 7 kap. plan- och bygglagen
(2010:900). Förslag på ny regionplan är nu ute på samråd. Förslaget bygger
vidare på Strukturbild för Skåne och det samarbete som finns i Skåne inom
fysisk planering sedan 2005.
Regionplanen utgör underlag för fortsatt dialog kring Skånes utveckling med
fokus på fysisk planering. Regionplan för Skåne ska vara ett stöd för den fysiska
planeringen i de skånska kommunerna vad gäller de mellankommunala och
regionala planeringsfrågorna samt bidra till att skapa ett sömlöst Skåne för
invånarna. Regionplanen är det fysiska uttrycket av den regionala
utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030.
Sjukhusstyrelse Trelleborg har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget. Från
sjukhusstyrelserna önskas främst synpunkter gällande den fysiska planeringen
av sjukhusen, framtidens vård med fokus på vårdbehoven i framtiden samt
delaktigheten från vården i samhällsplaneringen i stort. Utöver det önskar
Region Skåne särskilt synpunkter på huruvida förslaget till regionplan och
regionplaneprocess uppfyller det behov och syfte som planen avser.

Yttrande
Sjukhusstyrelse Trelleborg ställer sig till stor del positiv till den omfattande
regionplanen. Sjukhusstyrelsen anser att regionplanen har en tydlig struktur och
den på många områden knyter an till de styrande dokumenten som gäller i
regionen på ett strukturerat sätt. Sjukhusstyrelse Trelleborg anser dock att det
fattas formuleringar och planer för hur regionplanen ska stödja arbetet med
framtidens hälso- och sjukvård. Regionfullmäktige har beslutat om en målbild
och färdplan som ska styra utvecklingen för framtidens hälsosystem. Färdplanen
med målbilden Bättre hälsa för fler tydliggör hur Region Skåne ska uppnå ett
långsiktigt hållbart resursutnyttjande och hållbar utveckling. Arbetet mot
framtidens hälsosystem är en mycket aktuell och viktig del för att möta de
utmaningar som hälso- och sjukvården står inför, även i relation till de mindre
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sjukhusen. Det gäller bland annat behovet av att öka tillgängligheten och möta
invånarnas förväntningar på en sömlös vårdkedja, ökad delaktighet, snabb och
enkel kommunikation och möjligheter att sköta sina vårdbehov mer
självständigt. För att kunna möjliggöra den förflyttning som behövs för att nå
målbilden krävs förutsättningar i form av fysisk och digital infrastruktur. I delen
Utmaningar för Skåne skulle utmaningarna för hälso- och sjukvården tydligare
kunna lyftas fram som ett område där den fysiska planeringen kan påverka
utvecklingen.
Gränssnittet mellan de olika delarna i kedjan, speciellt i förhållandet mellan
kommun och region kommer vara viktigt för utvecklingen mot framtidens
hälsosystem och förverkligande av målet med ett sömlöst Skåne. I regionplanen
skulle mål och planering inför detta arbete kunna lyftas fram tydligare.
Region Skåne har tagit beslut om omfattande investeringar i sjukhusbyggnader
under de kommande åren. Bland annat ska sjukhusbyggnaderna i Helsingborg,
Malmö och Lund moderniseras och förnyas. De planerade sjukhusbyggena
nämns inte i Regionplanen trots att investeringarna bara på dessa tre orter kommer att uppgå till betydande summor under de kommande åren och påverka
Region Skånes planeringsförutsättningar. Utmaningar, beroenden och påverkan
på regionen och dess medborgare (såväl ur ett patientperspektiv som ett arbetsgivarperspektiv) hade varit relevanta aspekter att lyfta fram, exempelvis inom
ramen för avsnittet Bebyggelseutveckling. Investeringarna i sjukhusbyggnader
hade också kunnat lyftas fram som exempel på vikten av upprustning i den fysiska infrastrukturen för att skapa utveckling och möta behoven i framtidens
hälso- och sjukvård genom fysiska miljöer som möjliggör nya arbetssätt och
utnyttjande av digital teknik inom området e-hälsa.
I avsnittet Bebyggelseutveckling belyses på bra sätt värdet av läkande miljöer
och grönstrukturer. Resonemangen skulle dock tydligare kunna knytas samman
med strategier och mål för framtidens hälsosystem och dess strukturer, exempelvis hur den geografiska spridningen av vårdverksamheter möter den regionala strukturen. Inte minst med tanke på de minde sjukhusen, så som Lasarettet i
Trelleborg. Sjukhusen i de mindre städerna är viktiga för den lokala infrastrukturen och företagsklimatet. De är ofta också bland de största arbetsgivarna på
den orten vilket är av betydelse även för den kommunala skattekraften. Närheten till utbildning och även viss egen utbildning för vissa yrkesgrupper beskrivs i
regionplanen som en central fråga för att kompetensförsörjningen till sjukvården
ska fungera även i de mindre städerna. Allt mer icke akut vård förläggs till sjukhus i de mindre städerna vilket både gör den vården mindre sårbar för akuta
driftstörningar samtidigt som det avlastar akutsjukhusen i de större städerna. Det
kommer att bli vanligare att viss personal är verksam på mer än ett sjukhus.
Möjligheten både för personal och studenter att kunna förflytta sig mellan sjukhusen bör därför beaktas i planeringen av kommunala transportstrukturen tex
genom att hållplatser finns nära eller i direkt anslutning och att reseavgångar
delvis också anpassas till detta.
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I flera delar av regionplanen beskrivs Skåne som en del av sin omvärld; hur
kopplingen till omvärlden utgör en viktig utvecklingsförutsättning för Skåne, att
globaliseringen innebär utökat utbyte med omvärlden men också ökad
konkurrens. Sjukhusstyrelse Trelleborg delar denna bild. Delen
Utvecklingsinriktning består av sex övergripande planeringsstrategier samt en
strukturkarta som tillsammans utgör planens övergripande strategiska riktning.
Den tar utgångspunkt i den målbild samt i de utmaningar som regionplanen i
tidigare avsnitt identifierat som särskilt viktiga för den fysiska planeringen i
Skåne att bemöta. Sjukhusstyrelse Trelleborg anser att delen
Utvecklingsinriktning behöver en tydligare nationell och internationell utblick
och beskrivning av beroenden, exempelvis bör det faktum att Region Skåne
tillhör en funktionell storregion, Södra sjukvårdsregionen, belysas liksom
utvecklingen inom hälso- och sjukvården och forskningen mot
spetskompetens/nivåstrukturering. Denna utveckling kommer bland annat
innebära att invånarna förflyttas över större områden och att Region Skåne är en
resurs för hela Sverige, det vill säga en nationell tillväxtmotor. Detta bör
tydligare synliggöras i planen, även i grafiken och kartor. I beskrivningar av
strategier för att stärka relationer med omvärlden är det naturligt ett fokus på
transportinfrastrukturen. Vikten av kunskapsutvecklingen bör dock också lyftas
fram och i relation till detta universitetens och universitetssjukhusens roll och
uppdrag och betydelse för regional utveckling. I detta sammanhang hade även
betydelsen av vårdnära interaktionszoner som nav för kunskapsutveckling
kunnat lyftas fram liksom vikten av att stärka strategiska forskningsstråk och
innovationsmiljöer, även ur ett nationellt och internationellt perspektiv.
Regionen behöver en god tillgänglighet till och mellan forsknings- och
innovationsmiljöer. Detta är en viktig del för att skapa goda förutsättningar för
forskning, kunskapsförsörjning och en öppen dynamisk arbetsmarknad.
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